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Được sự chấp thuận của Sở Văn hóa, Thể thao & Du lịch và Sở Nội vụ, Liên đoàn 

Cờ thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ IV nhằm tổng kết, đánh 

giá hoạt động của nhiệm kỳ III, qua đó đề ra dự thảo phương hướng, nhiệm vụ hoạt 

động cho nhiệm kỳ IV. 

Đại hội Đại biểu Liên Đoàn Cờ thành phố Hồ Chí Minh lần III được tổ chức vào 

ngày 26/8/2006 bầu ra Ban Chấp hành gồm 19 thành viên và đã được Ủy ban Nhân 

dân thành phố Hồ Chí Minh công nhận theo quyết định số 4912/QĐ-UBND ngày 

02/11/2006; 

Trong suốt nhiệm kỳ vừa qua, Ban Chấp hành Liên Đoàn đã tổ chức nhiều hoạt 

động bám theo các mục tiêu và nhiệm vụ mà Nghị quyết của Đại hội Đại biểu đề ra; 

Nay Ban chấp hành khóa III xin báo cáo tổng kết hoạt động trong suốt nhiệm kỳ từ 

năm 2006 đến 2010 gồm các nội dung sau: 

A. NHỮNG VIỆC ĐÃ LÀM ĐƯỢC: 

I. Công tác tổ chức: 

Ngay sau khi được Đại hội đại biểu bầu ra và được UBND TPHCM phê chuẩn, 

Ban chấp hành Liên đoàn đã tiến hành ngay các công tác tổ chức và duy trì các hoạt 

động thường xuyên, bao gồm: 

1. Hoàn chỉnh Điều lệ sửa đổi và trình các cơ quan quản lý phê duyệt. 

2. Thành lập các Ban chức năng và đề cử, phân công nhiệm vụ cho các thành viên 

trên cơ sở điều lệ sửa đổi của Liên Đoàn bao gồm: Ban chuyên môn, Ban Trọng tài, 

Ban Tài chính và Ban Kiểm tra. 

3. Xây dựng quy chế làm việc của Ban chấp hành, qua đó thành lập bộ phận 

thường trực để thực thi các nhiệm vụ do Ban chấp hành phân công và làm đầu mối liên 

kết hoạt động của các Ban chức năng. 

4. Đề xuất thay đổi và bổ sung nhân sự mới. Trong nhiệm kỳ, đã đề nghị bổ sung  

Bà Nguyễn Thị Diệu Ngọc giữ nhiệm vụ Phó Chủ tịch thay cho Ông Phạm Hùng Dinh 

vì đã không tham gia sinh hoạt Ban chấp hành Liên đoàn nhiều lần. 

5. Trong nhiệm kỳ đã quyết định kết nạp 2 hội viên tập thể là Câu lạc bộ Cờ người 

võ thuật và Câu lạc bộ Cờ Maika. 

6. Tiếp tục duy trì mối quan hệ đối ngoại chuyên môn thông qua việc cử người tham gia 

vào tổ chức Liên Đoàn cờ trung ương và một số Liên Đoàn cờ quốc tế ở khu vực như: 

– Quốc gia: có 4 người của Ban Chấp hành TPHCM nhiệm kỳ III tham gia vào 

Ban Chấp hành Liên Đoàn Cờ Việt Nam khóa V với các chức danh như sau:  

+ Ông Phạm Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch; 



 

 

+ Ông Nguyễn Phước Trung, Phó Tổng Thư ký; 

+ Ông Lâm Minh Châu, ủy viên; 

+ Ông Trương Đức Chiến, ủy viên. 

– Quốc tế:  

+ Liên Đoàn Cờ vua Đông Nam Á: ông Nguyễn Phước Trung;  

+ Liên hiệp hội Cờ tướng châu Á: ông Lê Thiên Vị. 

II. Các hoạt động chuyên môn: 

Căn cứ vào phương hướng, nhiệm vụ đã được Đại hội Đại biểu thông qua, hàng 

năm Ban Chấp hành đều xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể gồm công tác phát triển 

phong trào và công tác phối hợp với Bộ môn Cờ thành phố hoàn thành các nhiệm vụ 

chuyên môn được giao, góp phần không nhỏ vào bảng thành tích thi đấu của bộ môn 

trong các năm qua. 

Hoạt động của Ban Chấp hành Liên Đoàn luôn đảm bảo theo định hướng chung 

của Ngành thể thao, trong đó Liên Đoàn chịu trách nhiệm chính và thực hiện được các 

mặt công tác sau: 

II.1. Công tác phát triển phong trào: 

Phong trào cờ được phát triển rộng khắp trong đời sống xã hội ở môn cờ tướng, vì 

đây là môn chơi gần gũi và ăn sâu lâu đời trong sinh hoạt văn hóa của cộng đồng; môn 

cờ vua, cờ vây thì được phổ biến rộng trong giới sinh viên và học sinh. 

Việc phát triển phong trào được thực hiện với các hình thức chính như:  

1. Kỳ đài:  

Là một loại hình đặc trưng trong sinh hoạt văn hóa của người dân thành phố. 

Trong nhiệm kỳ vừa qua, được sự hỗ trợ của các nhà tài trợ và sự hợp tác của các cơ 

sở, các Trung tâm Văn hóa, TDTT… Ban chuyên môn Cờ tướng của Liên đoàn, với 

sự cố gắng rất lớn của ông Hoàng Đình Hồng, đã phối hợp và tổ chức khá nhiều kỳ 

đài, thu hút khá đông người hâm mộ đến xem bình luận để học hỏi như kỳ đài Nhà 

Văn Hóa Thanh Niên Thành phố (hoạt động 16 năm qua), các kỳ đài khác như Huy 

Công, kỳ đài Lửa Hồng (Q. Bình Thạnh), Bằng Hữu (Q6), Ba Thời (H. Bình Chánh), 

Phương Trang (Nhà tập luyện Phú Thọ), Chicken town (Quận 5) v.v… Các kỳ đài đã 

góp phần lớn trong việc quảng bá hình ảnh và nâng cao trình độ hiểu biết chuyên môn 

cho người chơi cờ. 

2. Bình luận ván cờ hay tại các giải đỉnh cao: 

Thường ở các giải Cờ tướng đỉnh cao, người hâm mộ ít có dịp được xem trực tiếp 

các ván đấu của các kỳ thủ, do đó việc tổ chức một điểm bên ngoài khu vực thi đấu, 

bình luận trực tiếp các ván cờ của các cao thủ là một cách làm khá hay của Ban 

chuyên môn cờ tướng. Việc bình luận sẽ tăng cường sự hiểu biết của người hâm mộ về 

phong cách, nét đánh cũng như trình độ của các cao thủ, qua đó cũng sẽ hỗ trợ và bổ 

sung kiến thức mới cho người xem, góp phần nâng chất cho phong trào cờ. 

Nhiều giải cờ được trực tiếp bình luận được dư luận đánh giá cao trong nhiệm kỳ 

vừa qua như: Các giải danh thủ cúp Phương Trang, Các giải vô địch toàn quốc tổ chức 

tại thành phố và các cuộc thi đấu giao hữu giữa Việt Nam và Trung quốc. 

  



 

 

3. Tổ chức thi đấu: 

– Ngoài các giải chính thức do Nhà nước tổ chức trong hệ thống thi đấu, trong 

nhiệm kỳ vừa qua BCH Liên đoàn đã chủ động hoặc phối hợp với các đơn vị khác tổ 

chức khá nhiều giải thi đấu cho nhiều đối tượng khác nhau, kể cả các cuộc thi đấu đỉnh 

cao với số tiền thưởng khá lớn. Một số hoạt động tổ chức thi đấu điển hình như: 

+ Cúp Cờ tướng Phương Trang. Với giải ban đầu năm 2006 dành cho các danh 

thủ TPHCM mở rộng các tỉnh thành, đến nay đã trở thành một trong những cúp Cờ 

Tướng có uy tín ở Châu Á với sự tham dự của nhiều kỳ thủ mạnh trên thế giới. 

+ Giải Cờ vua nhanh và chớp nhoáng toàn quốc. Giải được tổ chức từ năm 1996, 

đến năm 1998 chính thức có trong hệ thống thi đấu quốc gia đến nay. Giải đã trở thành 

điểm hẹn giao lưu thú vị của các kỳ thủ trong nước hàng năm. 

+ Cúp cờ vua HD bank. Là giải cờ vua mở rộng được tổ chức tại TPHCM đầu 

năm 2011. Ngoài sự thành công của công tác tổ chức, giải còn thể hiện phong cách tổ 

chức và quảng bá hình ảnh khá nổi bật; đặc biệt là buổi tổ chức thi đấu đồng loạt của 

GM Lê Quang Liêm với người hâm mộ đã gây được tiếng vang lớn. 

+ Giao hữu Cờ Tướng Việt – Trung được tổ chức từ chủ xướng của thành phố 

trong 10 năm qua, năm này tại Trung quốc thì năm sau tổ chức tại Việt Nam. Cuộc thi 

đấu giao lưu luôn được đông đảo giới hâm mộ bộ môn cờ tướng quan tâm theo dõi 

+ Ngoài các giải đỉnh cao, Liên đoàn cũng đã phối hợp và hỗ trợ chuyên môn tổ 

chức các giải thi đấu phong trào như Giải cờ tướng 19/5 tại Nhà Văn hóa Thanh Niên 

(từ năm 2003 đến nay), Giải Cờ vua Sinh viên 2010, Giải Cờ tướng Nông dân, Giải 

Cờ tướng Hội Nhà báo, Giải tưởng niệm Mai Thanh Minh v.v… 

– Song song với các giải do Liên đoàn trực tiếp tham gia, các thành viên với tư 

cách là Hội viên cũng tích cực tham gia hoặc và tổ chức các cuộc thi đấu góp sức cho 

phong trào cờ như: 

+ CLB Maika thường xuyên tổ chức các giải Maika định kỳ, trong đó có một số 

giải được công nhận tính Elo quốc tế. 

+ Chi hội cờ người tham gia biểu diễn vào các dịp lễ tết tại các trung tâm vui 

chơi, hỗ trợ Huyện Cần Giờ tổ chức Lễ hội nghinh Ông v.v… 

4. Các hoạt động khác: 

– Song song với các hoạt động trên, Liên đoàn cũng đã tích cực hỗ trợ cho thể 

thao người khuyết tật bằng các hoạt động tổ chức thi đấu và vận động kinh phí biên 

soạn chương trình giảng dạy cờ vua cho người khiếm thị. 

– Các hoạt động cho môn cờ vây cũng được các thành viên của Liên đoàn nỗ lực 

thực hiện, như thường xuyên tổ chức các hoạt động thi đấu giao lưu với các doanh 

nhân Hàn quốc, Nhật bản v.v… Hợp tác và nhận hỗ trợ chuyên môn của Viện Văn hóa 

Hàn quốc, với các tình nguyện viên, các kỳ thủ đẳng cấp của Hàn quốc để tổ chức các 

lớp học và huấn luyện cho đội tuyển cờ vây thành phố Hồ Chí Minh. 

– Phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch xây dựng chương trình hợp tác 

với Liên đoàn Cờ vua thế giới nhằm phát triển cờ vua trong trường học. Dự kiến 

chương trình sẽ được thực hiện trong năm học 2011 – 2012. 

  



 

 

II.2. Công tác phối hợp thực hiện các nhiệm vụ của Bộ môn cờ thành phố 

Cùng với Bộ môn Cờ để thực hiện nhiệm vụ phát triển sự nghiệp của Ngành Thể 

dục thể thao là một trong những hoạt động không thể tách rời của Liên đoàn Cờ thành 

phố; Đây cũng là một phần trong định hướng phát triển xã hội hóa của Ngành Thể dục 

thể thao, thể hiện ở các mặt hoạt động sau:  

1. Xây dựng hệ thống thi đấu và tổ chức thi đấu: 

Xác định đây là công tác quan trọng trong việc duy trì sự phát triển phong trào và 

tạo điều kiện cho đội tuyển cờ vua các cấp đánh giá công tác đào tạo do đó Liên Đoàn 

đã có sự hợp tác chặt chẽ với Bộ môn thực hiện tốt việc hoàn thiện hệ thống thi đấu và 

tổ chức thi đấu, trong đó chú trọng việc vận động nguồn kinh phí và huy động các lực 

lượng tham gia. 

– Giải cấp thành phố: 

Hệ thống thi đấu cấp thành phố được duy trì theo kế hoạch hàng năm và luôn 

được cải tiến dần qua từng giai đoạn nhằm phục vụ thật tốt cho việc phát triển phong 

trào và phát hiện những vận động viên giỏi cung cấp cho thành phố. Các giải được 

tính toán phù hợp với lịch thi đấu chung của ngành thể thao và bao quát hết các đối 

tượng vận động viên từ phong trào đến thành tích thể thao cao, cứ trung bình 1 tháng 

có ít nhất 1 cuộc thi đấu cấp thành phố. Nhiều giải đã trở thành truyền thống như các 

giải cờ vua hạng A ở Nhà Văn hóa Thanh niên, Giải cờ tướng truyền thống 19/5, giải 

Cờ vua – Cờ tướng năng khiếu thành phố. Phần lớn các giải đều nhận được sự hỗ trợ 

về sân bãi, cơ sở vật chất, tiền thưởng cho VĐV đoạt giải 

Song song đó thành phố cũng đi đầu trong việc ứng dụng các giải pháp tin học 

như tính Elo, bốc thăm, xếp hạng, đảm bảo công tác chuyên môn cho được chính xác 

và nhanh chóng; kết quả các giải cũng được thường xuyên thông tin trên mạng internet 

nhằm phục vụ tốt hơn công tác tuyên truyền, thông tin kết quả thi đấu và quảng bá 

hình ảnh của môn cờ. 

– Giải quốc gia và quốc tế: 

Góp phần vào các hoạt động chung của Liên Đoàn Cờ Việt Nam và với mong 

muốn mở rộng mối quan hệ hợp tác với các đơn vị bạn trong và ngoài nước, trong 

nhiệm kỳ vừa qua Liên Đoàn đã cùng Bộ môn phối hợp với các ban, ngành của thành 

phố tổ chức rất nhiều giải toàn quốc và quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh như sau: 

a. Cờ vua: 

+ Giải cờ nhanh và cờ chớp nhoáng toàn quốc, được tổ chức liên tục trong 16 

năm từ 1996 đến nay và đã trở thành ngày hội truyền thống hàng năm của các VĐV cờ 

trong nước. 

+ Giải cờ vua Việt Nam mở rộng tranh cúp Dragon Capital năm 2009,  

+ Giải cờ vua các đấu thủ mạnh toàn quốc năm 2009, 

+ Giải vô địch khu vực 3.3a năm 2009, 

+ Giải Cờ vua vô địch hạng nhất toàn quốc năm 2010, 

+ Giải cờ vua trẻ toàn quốc năm 2010, 

+ Giải quốc tế HD Bank 2011. 

b. Cờ tướng: 

+ Giải vô địch cờ tướng hạng nhất quốc gia năm 2007 và 2011 

+ Giải cờ tướng các danh thủ thành phố Hồ Chí Minh mở rộng – cúp Phương 



 

 

Trang lần I năm 2006, lần II năm 2008, lần IV năm 2010. 

+ Giải cờ tướng trẻ toàn quốc năm 2009 

+ Giải vô địch đồng đội Cờ tướng quốc gia năm 2009 

c. Cờ vây: 

* Giải vô địch và vô địch trẻ quốc gia năm 2007 và 2010. 

– Hỗ trợ các tỉnh, thành tổ chức giải: 

Ngoài các giải tổ chức tại TPHCM, Liên Đoàn TP cũng tích cực trong việc hỗ 

trợ chuyên môn cho một số tỉnh, thành theo yêu cầu của Liên Đoàn Cờ Việt Nam tổ 

chức nhiều giải quốc gia và quốc tế như các giải: Giải Cờ tướng Châu Á năm 2006, 

Giải Cờ vua trẻ thế giới 2008 tại Vũng Tàu, Hội khỏe Phù Đổng toàn quốc 2008 tại 

Phú Thọ, Giải Cờ vua và Cờ tướng Asian Indoor Games 2009 tại Quảng Ninh, các Đại 

hội TDTT toàn quốc, các giải quốc tế ASEAN các lứa tuổi, các giải khu vực cờ vua 

3.3 và các giải trẻ toàn quốc v.v... góp phần lớn trong việc quy chuẩn hóa về công tác 

tổ chức giải của quốc gia. 

II.3. Công tác xây dựng lực lượng và thành tích thể thao: 

Đây là công tác quan trọng trong nhiệm vụ của Bộ môn Cờ thành phố mà Liên 

Đoàn có trách nhiệm cùng tham gia. Từ năm 2006 đến nay Liên Đoàn đã hỗ trợ bộ 

môn thực hiện các công tác sau: 

1. Xây dựng lực lượng: 

 – Tham mưu, cử người tham gia vào Ban chuyên môn và đề cử huấn luyện viên 

trưởng các môn. 

– Trực tiếp thực hiện các giáo trình với từng tuyến VĐV, nghiên cứu ứng dụng tin 

học vào quá trình huấn luyện và làm đầu mối tập hợp các tài liệu trong và ngoài nước 

phục vụ công tác chuyên môn. 

– Vận động kinh phí đóng góp từ nhiều nguồn khác nhau hỗ trợ cho các đội thể 

thao tham dự các giải toàn quốc và quốc tế. 

Với những công tác như vậy, Liên Đoàn đã góp phần không nhỏ trong việc hỗ trợ 

bộ môn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ từ năm 2006 đến nay, từ việc phát triển lực 

lượng đến thành tích thể thao. Có thể nêu ra một vài con số: 

– Lực lượng VĐV được phát triển đều khắp các quận, huyện và nhà Thiếu nhi 

thành phố; Trong đó có 20 đơn vị có đóng góp lực lượng HLV và VĐV ở các tuyến 

năng khiếu. Tính đến nay, số lượng đội tuyển bao gồm 28 HLV và 128VĐV, chia ra: 

+ Cờ Vua: 14HLV,  71VĐV 

+ Cờ Tướng: 11HLV,  59VĐV 

+ Cờ Vây: 3HLV,  8VĐV 

– Phát triển lực lượng đẳng cấp quốc tế gồm: 

+ Cờ vua: 

* Đại kiện tướng: Lê Quang Liêm, Đào Thiên Hải, Từ Hoàng Thông, Nguyễn 

Thị Thanh An.  

Đặc biệt Đại kiện tướng Lê Quang Liêm với hệ số Elo 2717 (tính đến thời điểm 

báo cáo), xếp hạng 25 thế giới, hạng 3 châu Á, là niềm tự hào của thể thao Việt Nam 



 

 

nói chung và của thành phố nói riêng, đã làm rạng danh làng cờ tại các giải siêu cúp 

như Aeroflot và Dortmund 2010, 2011 vừa qua. 

* Kiện tướng quốc tế: Lê Kiều Thiên Kim, Lê Quang Long, Nguyễn Thanh 

Sơn, Tôn Thất Như Tùng, Từ Hoàng Thái, Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Thị Tường 

Vân. 

* Kiện tướng FIDE: Lý Hồng Nguyên, Nguyễn Anh Khôi, Phạm Chương, 

Nguyễn Thảo Hân, Lê Hoàng Trân Châu, Lê Thanh Phương Uyên, Mai Thị Thanh 

Hương. 

* Chuẩn kiện tướng FIDE: Huỳnh Lâm Bình Nguyên, Lê Quang Trà, Lê 

Thành Tài, Nguyễn Ngọc Hiệp, Nguyễn Tấn Hoàng Nam, Vũ Quang Quyền. 

* Trọng tài quốc tế: Nguyễn Phước Trung. 

* Trọng tài FIDE: Lâm Minh Châu. 

* Hướng dẫn viên FIDE: Tống Thái Hùng. 

+ Cờ tướng:  

* Đặc cấp Quốc tế đại sư: Trềnh A Sáng, Trương A Minh, Ngô Lan Hương, 

Lê Thị Hương. 

* Quốc tế đại sư: Đào Quốc Hưng, Nguyễn Hoàng Lâm, Diệp Khai Nguyên, 

Nguyễn Trần Đỗ Ninh, Trần Chánh Tâm, Hoàng Hải Bình, Đàm Thị Thùy Dung, 

Nguyễn Hoàng Yến. 

2. Thành tích thể thao ở các Giải quốc gia: 

a. Cờ vua: tổng hợp theo huy chương vàng/bạc/đồng tính đến hết năm 2010 

 

Loại giải 2007 2008 2009 2010 

Vô địch cá nhân 2/0/1 1/0/1 0/1/0 1/0/1 

VĐ đồng đội, Đại hội TDTT 2/1/1 1/1/1 4/1/1 2/1/0 

Vô địch cờ nhanh 4/4/0 4/3/1 6/0/0 4/0/0 

Thanh thiếu niên -Trẻ 20/24/15 18/27/18 25/20/19 20/19/18 

Hội khỏe Phù Đổng (4 năm/lần)  5/7/4   

Đấu thủ mạnh 0/0/1 1/0/0 0/0/1 1/0/1 

Đội mạnh (2 năm / lần)  1/1/1  0/0/1 

Trẻ xuất sắc 3/4/4 6/5/8 2/1/2 3/4/1 

b. Cờ tướng: 

Loại giải 2007 2008 2009 2010 

Vô địch cá nhân 1/1/1 2/1/2 1/2/1 1/2/1 

VĐ đồng đội, Đại hội TDTT 3/1/1 2/0/2 3/1/0 2/1/2 

Thanh thiếu niên -Trẻ 21/15/8 19/13/11 24/19/18 22/20/18 

Đấu thủ mạnh 1/2/0 1/1/2 1/1/2 1/1/1 

 



 

 

c. Cờ vây: 

Loại giải 2007 2008 2009 2010 

Giải Vô địch và trẻ 1/1/2 4/3/2 6/4/0 2/3/4 

 

3. Thành tích thể thao ở các các Giải quốc tế:  

Từ năm 2006, thành phố đã tham dự khá nhiều giải thi đấu quốc tế của cả 3 môn cờ, 

cung cấp phần lớn lực lượng cho đội tuyển quốc gia. Môn cờ vua thường đạt thành tích ở 

các giải trẻ; Môn cờ tướng ở các giải Châu lục và thế giới; Môn cờ vây do mới phát triển 

gần đây nên các VĐV tham gia học tập tích lũy kinh nghiệm thi đấu là chính.  

Một số thành tích nổi bật đáng chú ý (trong đó có một số thành tích góp cùng đội 

tuyển quốc gia) như: 

a. Cờ Vua: 

– Huy chương đồng nam và huy chương đồng nữ Giải đồng đội Châu Á năm 

2007 (cùng đội tuyển VN). 

– Vô địch Khu vực 3.3 năm 2007 (Lê Quang Liêm) 

– Huy chương bạc đồng đội cờ nhanh và huy chương đồng đồng đội cờ tiêu 

chuẩn (cùng đội tuyển VN) tại Asian Indoor games 2007.  

– Huy chương đồng nữ Châu Á năm 2007 (Nguyễn Thị Thanh An) 

– Huy chương vàng đồng đội nữ Châu Á năm 2009 (cùng đội tuyển VN). 

– Huy chương vàng đồng đội cờ chớp và huy chương bạc đồng đội cờ nhanh 

(cùng đội tuyển VN) tại Asian Indoor games 2009.  

– Huy chương vàng cá nhân nữ Đông Nam Á năm 2010 (Nguyễn Thị Thanh An). 

– Huy chương bạc cá nhân nam (Lê Quang Liêm) và Huy chương đồng đồng đội 

nữ (cùng đội tuyển VN) tại Asiad 2010.  

– Liên tục đạt nhiều huy chương vàng, bạc, đồng tại các giải trẻ ASAEN từ năm 

2001 đến nay. 

– Tại các giải mở quốc tế VĐV Lê Quang Liêm cũng đã đạt nhiều thành tích nổi 

bật như Vô địch Việt Nam Open 2009 và 2010; Hạng 3 giải Moscow Open; Vô địch 

giải Cờ vua Aeroflot tại Nga năm 2010 và 2011; Hạng nhì Siêu cúp Dortmund 2010 

và 2011; Hạng nhì Cúp Capablanca năm 2011; Vào đến vòng 1/32 cúp thế giới 2011. 

b. Cờ Tướng 

– Huy chương đồng cá nhân Giải vô địch Châu Á 2006 (Ngô Lan Hương) 

– Huy chương bạc nữ (Ngô Lan Hương) và Huy chương bạc đồng đội nam (cùng 

đội tuyển VN) tại giải Vô địch Thế giới năm 2007. 

– Huy chương vàng nữ (Ngô Lan Hương) và Huy chương bạc đồng đội nam 

(cùng đội tuyển VN) tại Asian Indoor games năm 2007. 

– Huy chương bạc cá nhân cờ Giải vô địch Châu Á 2007 (Đàm Thị Thùy Dung) 

– Huy chương bạc nữ (Ngô Lan Hương) và Huy chương bạc đồng đội nam (cùng 

đội tuyển VN) tại giải Vô địch Châu Á năm 2008. 

– Huy chương bạc đồng đội nam (cùng đội tuyển VN) tại Asian Indoor games 2009.  



 

 

– Huy chương bạc nữ (Nguyễn Hoàng Yến) và Huy chương bạc đồng đội nam 

(cùng đội tuyển VN) tại giải Vô địch Châu Á năm 2010. 

III. Công tác tài chính: 

Vào đầu nhiệm kỳ, tài chính của Liên đoàn gặp nhiều khó khăn do không có 

nguồn quỹ từ Ban chấp hành nhiệm kỳ trước bàn giao sang; Trong quá trình hoạt 

động, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính của Ban chấp hành cũng chỉ tham gia thời gian 

ban đầu và nghỉ hẳn cho đến nay, do đó công tác tài chính khá bị động và chỉ tập trung 

vào các nguồn từ vận động kinh phí tổ chức giải. Tuy nhiên, với sự nỗ lực không 

ngừng của một số thành viên, đến nay nguồn quỹ tài chính của Liên đoàn đã tăng, 

trong đó BCH đã ký được hợp đồng tài trợ quảng cáo với Cty Phương Trang trong 5 

năm kể từ 2011, mỗi năm 500 triệu đồng. 

Tổng hợp kinh phí sau 5 năm hoạt động như sau: 

1. Tồn quỹ ban đầu: 0 đồng 

2. Thu trong nhiệm kỳ III: 4.096.776.400 đồng 

3. Chi trong nhiệm kỳ III: 3.643.178.500 đồng 

 ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

4. Tồn quỹ tính đến 20/9/2011: 453.597.900 đồng 

(Chi tiết từng năm theo phụ lục ở trang 13) 

B. NHỮNG VIỆC CHƯA LÀM ĐƯỢC: 

I. Trong công tác tổ chức: 

– Dù đã xây dựng quy chế làm việc nhưng hoạt động của Ban Chấp hành vẫn chưa 

thật sự có bài bản, khoa học nên chưa huy động được sức mạnh tổng hợp của toàn thể 

Ban Chấp hành. Một số thành viên của Liên đoàn cũng không thường xuyên tham gia 

các công tác của Liên đoàn. 

– Do hạn chế kinh phí ban đầu nên Liên Đoàn chưa thể đáp ứng được các điều 

kiện đảm bảo cho các thành viên được giao công tác cũng như chưa xây dựng được 

quy chế chi tiêu và quản lý tài chính của Liên đoàn. 

– Chưa thực hiện đầy đủ công tác phát triển hội viên theo điều lệ. 

– Chưa tổ chức được Văn phòng Liên đoàn. 

II. Trong hoạt động chuyên môn: 

– Công tác tạo nguồn chủ yếu để phục vụ cho việc tổ chức thi đấu và tham dự giải, 

nên chưa đủ kinh phí để thực hiện các hoạt động phối hợp cùng Ngành thể thao đào 

tạo các lực lượng trọng tài, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn cho các HLV… 

– Chưa xây dựng được câu lạc bộ cờ thích hợp xứng tầm với một trong những 

trung tâm cờ mạnh. 

C. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Căn cứ vào các hoạt động và thành quả đạt được trong 5 năm qua, có thể tự đánh 

giá rằng Ban Chấp hành Liên Đoàn Cờ thành phố nhiệm kỳ III đã làm được khá nhiều 

đầu việc, dù còn một số hạn chế nhưng nhìn chung phần lớn các thành viên đã có 

nhiều nỗ lực, góp sức cùng Ban Chấp hành hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao từ 

Đại hội Đại biểu nhiệm kỳ III. 


